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Jegyzőkönyv 

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség 

Időpont: 2021. december 4. (szombat) 10.00 óra 

Helyszín: 1024 Budapest, Zivatar utca 1-3. 

 

 

Jelenlévő mandátummal rendelkező tagok:  

(Tagok jelenléti íve csatolva – 1. számú melléklet) 

 

Levezető elnök(ök): 

Hegedüs Zoltán 

  

Jegyzőkönyvvezető (hangfelvétel alapján): 

Kovács Dóra 

 

Szavazatszámláló(k): 

Nemes László, Hegedűs Imre, Jósa Bálint 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

Fáncsi Balázs, Gégény Péter 

 

 

A Küldöttgyűlés napirendi pontjai: 

 

1.      Elnökség beszámolója 

2.      Felügyelő Bizottság tájékoztatója 

3.      Tisztségviselő választás 

·       Elnök 

·       Elnökségi tagok 

·       Alelnökök 

4.      Döntés a Nonprofit Kft létrehozásával kapcsolatos kérdésekről 

5.      Alapszabály módosítás 

6.      Tájékoztató a 2021. évi pénzügyekről 

7.      2022. évi költségvetés elfogadása 

8.      Döntés beérkezett tagfelvételi kérelmekről 

9.      Egyebek 

 

 

Nemes László: 

 

Köszöntök mindenkit, történelmi pillanatnak vagyunk tanúi a Nemzeti Ifjúsági Tanács hosszú történetében a 

mai nap az első, amikor 10:00-kor már határozatképes volt a Küldöttgyűlés, ugyanis a 29 mandátumból 15-öt 

felvettek 10:00-kor tehát már határozatképesek vagyunk, lassan kezdhetünk is.  

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Úgy gondolom akkor kezdjünk is neki, ha már nincs kint senki. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a 

Nemzeti Ifjúsági Tanács idei második, tisztújítással egybekötött Küldöttgyűlésén és egyben szeretném 

megkérni a Felügyelőbizottságot hogy jelezzenek vissza, hogy határozatképes-e az ülés és hány mandátum 

van jelen, szabályosan lett-e összehívva illetve minden olyan kérdésben ami szükséges ahhoz hogy 

megkezdhessük az ülést. 
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Nemes László  

 

Köszöntök mindenkit, köszönjük szépen, az ülés szabályszerűen lett összehívva, illetve 19 mandátum van jelen 

pillanatban a teremben. Az ülés szabályszerűen lefolytatható. Jó munkát kívánok a mai napra. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Mielőtt elkezdjük az ülést ezúton szeretném külön köszönteni Gulyás Tibor, Innovációért felelős helyettes 

államtitkár urat, és egyúttal felkérni arra, hogy néhány gondolattal nyissa meg Küldöttgyűlésünket. 

 

Gulyás Tibor elmondja a köszöntő beszédét 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Köszönjük az inspiráló gondolatokat. Ha jól látom közben érkezett valaki, ezt a mandátum felvételt még 

megvárjuk, aztán elindítjuk az ülést.  

 

Nemes László: 

 

Így már pontosabban 20 mandátum van jelen. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Köszönöm szépen a tájékoztatót, akkor nincs más hátra, mint elkezdeni. Kell választanunk egy levezető 

elnököt, kettő jegyzőkönyv-hitelesítőt és egy jegyzőkönyvvezetőt. A korábbi évekhez megszokottan levezető 

elnöknek javasolnám magamat. 

  

Ki az, aki tudja támogatni, hogy Hegedüs Zoltán vezesse le az ülést? Ki az, aki nem? Ki tartózkodik? 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangú igen szavazat született. 

 

 

A Küldöttgyűlés elfogadta Hegedüs Zoltánt levezető elnöknek. (20 igen, 0 tartózkodik, 0 nem) 

 

 

Választanunk kell egy jegyzőkönyvvezetőt. Az ülésről hangfelvétel készül és a hangfelvétel alapján készül a 

szószerinti jegyzőkönyv, javaslom Kovács Dórát a NIT Titkárságvezetőjét. 

 

A Küldöttgyűlés elfogadta Kovács Dórát jegyzőkönyvvezetőnek. (20 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 

 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangú. 

 

Kell választanunk 2 jegyzőkönyv-hitelesítőt, nyilván célszerű, hogy olyan személyek legyenek, akik 

viszonylag gyakran tartózkodnak Budapesten. Gégény Péter, illetve Fáncsi Balázs jelentkezik jegyzőkönyv 

hitelesítőknek. 

 

Ki az, aki támogatja a jegyzőkönyv hitelesítők személyét? Ki az, aki nem? Ki tartózkodik? 

 

A Küldöttgyűlés elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket. (20 igen, 0 tartózkodik, 0 nem) 

 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangú. 
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Már csak a napirendet kell elfogadnunk. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Előzetesen megkaphattátok a Küldöttgyűlés napirendi pontjait, 9 napirendi pontunk van, kérdezem bárkinek 

van-e bármilyen javaslata a napirendhez?  Mögöttem a kivetítőn láthatók a pontok. Amennyiben nincs, akkor 

szavazásra bocsátom.  

 

Ki az, aki támogatja? Ki az, aki nem? Ki tartózkodik? 

 

A Küldöttgyűlés elfogadta a Küldöttgyűlés napirendjét. (20 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 

 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangú. 

 

 

1. Elnökségi beszámolók 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Kezdhetjük is az első napirendi pontunkkal, az elnökség beszámolójával, melyek feltöltésre kerültek a drive-

ba. Én viszont most megragadnám az alkalmat, hogy néhány percben elmondjam azt, hogy tulajdonképpen mi 

is történt az elmúlt 3 év alatt a Nemzeti Ifjúsági Tanács háza táján és fogadjátok egyfajta leköszönő 

bezsámolóként. Amit most szeretnék nektek elmondani, az először is néhány számadat: ugye 1185 nap telt el 

azóta a Közgyűlés óta, amikor is megválasztásra kerültem mint a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke. Ezalatt 

összesen 693 olyan esemény volt, amit nem felejtettem el beírni a naptáramba és visszatudtam számolni, hogy 

tulajdonképpen hányszor is volt szerencsém megjelenni NIT Elnökként. Ezalatt összesen 58.662 km-t utaztam. 

Tegnap este az előkészületek közepette megnéztük Imivel, hogy az a Föld átmérőjének közel négyszerese, és 

a Föld hosszának pedig a másfélszerese. Ami talán a legfontosabb volt 2018 őszén annak a kérdésnek a 

tisztázása és definiálása, hogy tulajdonképpen hogyan látjuk a Nemzeti Ifjúsági Tanácsnak a szerepét, hogyan 

határoznánk meg ezt, és hogy ennek adjunk egy egyértelmű tisztázást, hogy tulajdonképpen mi a NIT és mit 

várunk el a Nemzeti Ifjúsági Tanácstól. Azt gondolom, hogy erre sikerült válaszokat találnunk az elmúlt 

években és ezek hozzájárultak ahhoz, hogy a szervezet elinduljon egy irányba. Az első és legfontosabb az 

maguknak a tagszervezeteknek a képviselete volt és a fiatalok érdekképviselete. A második, ami ilyen 

meghatározó tényező az a fiatalok bevonása, összekapcsolása és fejlesztése, számukra nyújtott programok és 

projektek megvalósítása, a harmadik pedig az ifjúsági civil szektor fejlesztése. Haladjunk végig a különböző 

pontokon. Kezdjük a szervezeti működéssel: azt gondolom, hogy talán a legfontosabb 2018 decembere volt, 

amikor az akkori Közgyűlés úgy döntött, hogy elfogadja azt a szervezeti format, amit 2018 nyarán 

kidolgoztunk mégpedig azt, hogy a szervezet át áll a küldötti, Küldöttgyűlési rendszerre. Ennek a keretében az 

országos szinten működő szervezetek illetve megyei delegáltak - akiket megyénként választanak meg - fogják 

alkotni a Küldöttgyűlést. Ebben az azóta eltelt időszakban összesen 103 megyei ülésre került sor és 27 megyei 

delegált segítette a Nemzeti Ifjúsági Tanács munkáját, akiknek ezúton is szeretném megköszönni azt a munkát 

amit elvégeztek. Emellett ami még szerintem fontos, hogy nyilván a szervezeti működéssel összefüggő 

területeket is igyekeztünk minél alaposabban rendezni. 2018 szeptemberében 4 szabályzattal rendelkezett a 

NIT, ez 2021 decemberére köszönhetően dr. Pintér Mihály munkájának nem maradt olyan terület, amelyen ne 

hoztunk volna világos és jól kidolgozott szabályokat és ne lenne a szervezeti működés megfelelő keretek közé 

rendelve. Az induláshoz képest a szervezeti és működési szabályzat, tagfelvétel, választás, pénzkezelés, 

kiküldetés, iratkezelés, gazdálkodás és maga a GDPR is rendelkezésre áll.  

 

2018-ban nem rendelkeztünk minden megyében tagszervezettel ez egy nagyon fontos célkitűzés volt, hogy 

eljussunk odáig hogy Magyarország minde megyéjében legyen legalább egy, de jobb esetben több működő 
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szervezetünk. 2018 szeptemberében nem volt Nógrád megyében, nem volt Pest megyében, nem volt Somogy 

megyében és nem volt Jász-Nagykun-Szolnok megyében sem, 2021 decemberére pedig ahogy láthatjátok 

gyakorlatilag minden megyében van már tagszervezete a Nemzeti Ifjúsági Tanácsnak. A tagszervezeti 

összetétel változásai kapcsán annyit mondanék, hogy ugye 19 szervezet volt aki ebben az időszakban távozott 

illetve távozásra lett felkérve abból kifolyólag hogy nem fizették be a tagdíjat és 29 új tagszervezettel bővült 

a Nemzeti Ifjúsági Tanács. Szervezeti működés: az elnökség folyamatosan ülésezett, ha ezeket nyomon 

követitek az évi 12 ülést azt általában túl is léptük elnökségi tagjaim örömére, akiknek ezúton is köszönöm azt 

a kitartást amivel viselték ezeket az elnökségi üléseket és a néha túl hosszúra nyúló monológjaimat. Mellette 

elkezdték működésüket a különböző munkacsoportok, melyek között van olyan amit mindenképpen szeretnék 

kiemelni egyrészt a Nemzetközi munkacsoport másrészt a Társadalmi ügyek és a Diákönkormányzati 

munkacsoport, Mellette pedig működött egy Kommunikációs munkacsoport és ott volt a Tanácsadó testület. 

A szervezetfejlesztésben érdemes még azt is kiemelni, hogy különböző belső protokollok és működési rendek 

is kialakításra kerültek. Több alkalommal is megvalósítottuk a szervezeti működéssel összefüggő 

felméréseket, delegálti felméréseket, készült delegálti kézikönyv. Elindult egy külsős szervezet fejlesztési 

folyamat, elindítottunk egy gyakornoki programot amelynek keretében az idei évben már több gyakornok is 

segítette hosszabb-rövidebb ideig az elnökségnek illetve a titkárságnak a munkáját. Illetve kialakításra került 

egy egységesített belső képzési rendszer aminek a nagyon izgalmas ifjúsági érdekképviseleti életpályamodell 

nevet adtuk.  

 

Gazdálkodás: Nyilván ezek számszerűsíthető dolgok, a számok ugye ritkán hazudnak talán ezek is megerősítik 

azt hogy folyamatosan növekedett és fejlődött a szervezet amikor én 2018 szeptemberében átvettem akkor egy 

kicsit több mint 27 milliós költségvetéssel rendelkezett, ez 2019-re 45 millióra nőtt, tavalyra 56 millióra az 

idei évre 87 millióra és a tervek szerint jövő évben nagyságrendileg 100 millió környékén alakulhat. 

Kialakítottunk egy olyan szolgáltatási rendszert, amiben mind a tagszervezeteinknek, mind a civil szektornak 

a működését szerettük volna vagy szeretnénk segíteni. Ennek keretei között elindult egy jogsegély szolgáltatás, 

szervezeti mentoring szolgáltatás, menedzsment és szervezetfejlesztés - melynek a keretei között az őszi 

időszakban 3 tagszervezetünknél végeztek külsős szakemberek szervezetfejlesztő munkát. Elindítottunk egy 

szupervíziós szolgáltatást, bevételek növelése kapcsán mind képzéseket mind pedig CSR előadásokat 

szerveztünk, csináltunk egy klasszikus vezetői coachingot a tagszervezeteink számára Vezetői akadémia 

néven. Elindult egy telefonflotta szolgáltatás illetve egy kommunikációs szolgáltatás is.  

 

A képviseleti téren amit szerintem mindenképpen ki kell emelni az elmúlt éveknek az eredményeiből az 

egyrészt egy szakpolitikai ajánláscsomagnak az elkészítése, ami 2020 februárjában került bemutatásra ez az 

előző Lépj Fel projektünknek a zárókiadványa. Bekapcsolódás a különböző képviseleti fórumoknak a 

munkájába, szerintem ezek jól jelzik azt hogy a szervezet szakmai elfogadottsága nőtt az elmúlt években, 

egyrészt volt szerencsém bekapcsolódni a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum munkájába, a Nemzeti 

Együttműködési Alapnak az egyik kollégiumába, Turi Ádám elnökségi tagunk a Köznevelési kerekasztal 

mellé bekapcsolódott a Szakképzés és Innovációs Tanács munkájába is illetve van lehetőségem részt venni a 

Nemzeti Fenntartható Fejlődésért Tanács és a nem rég megalakult RRF Monitoring Bizottság ülésein is. 

Kiemelkedő mindenképpen a 25 évnél fiatalabbak SZJA mentessége, az ifjúsági szakemberek képzése kapcsán 

készítettünk nagyjából másfél – két évvel ezelőtt egy ajánláscsomagot ami elkészült, aminek a kapcsán 

elkezdtünk egy egyeztetés sorozatot, ami a jövőben újra elővehető. Ebben nagyon köszönöm Petinek a 

munkáját aki összefogta a folyamatot. Számos kutatást valósítottunk meg, véleményeztük a NAT-ot, 

véleményeztük többször a NEA rendelet módosítását, bekapcsolódtunk egy Nemzeti Ifjúsági stratégia 

felülvizsgálatba amiből végül sajnos nem lett semmi, bekapcsolódtunk a 2021. évi EU-s forrás tervezésébe, 

illetve a Covid időszakkal összefüggően számos a civil szervezeteket érintő ügyet és kérdést artikuláltunk 

illetve több minisztériumi szakmai anyagot volt alkalmunk folyamatosan véleményezni.  

 

A kommunikációs területen én azt gondolom, hogy több szempontból is sikerült előrelépni. Egyrészt ugye 

elkészült egy kommunikációs stratégia, kialakításra került egy egységes brand a szervezeten belül. Elkészült 

a Nemzeti Ifjúsági Tanács új honlapja, voltak megjelenések, erősödtek sajtókapcsolatok, volt egy nagy sikerű 
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fotópályázatunk a Miniszterelnökséggel együttműködve. Megemlítenék még két side projektet az egyik a  Talk 

With NIT a másik pedig hosszú idő óta ígért és már 2 számot is megélt folyóiratunk amit a DOSZ-al közösen 

adunk ki Y.Z címmel és az elsődleges célja, hogy fiatalokat érintő témákat, kutatási eredményeket és 

tanulmányokat jelentessen meg.  

 

Kulcsterületek, kulcstémák melyekkel foglalkoztunk: A fiatalok közéleti aktivitásának fokozása, ifjúsági 

ügyek, fiatalokat érintő társadalmi ügyek, fenntarthatóság, fiatalok vidéken maradása. Partnerségek szakmai 

beágyazódás: igyekeztünk a NIT partneri hálózatát erősíteni, aláírtunk egy stratégiai partnerségi megállapodást 

a Tempus Közalapítvánnyal, hasonló együttműködésnek a tető alá hozása zajlik az Európai Parlament 

Tájékoztatási irodájával, szorosan együttműködtünk a Civil Szolgáltató Központokkal, továbbra is megmaradt 

az Új Nemzedék Központból átalakult Erzsébet Ifjúsági Alappá váló háttérintézménnyel. Illetve elindult a az 

MCC-vel is az együttmükődés elindítása. 2019-ben volt alkalmam aláírni egy stratégiai együttműködési 

megállapodást az EMMI-vel azóta az ifjúsági terület az egy önálló minisztérium lett Családokért Felelős Tárca 

Nélküli Minisztérium néven. A Miniszterelnökséggel elsősorban a civil szektor és a társadalmi kapcsolatok 

révén kerültünk kapcsolatba és voltak együttműködések és a jövőben is lesznek, akárcsak az Innovációs és 

Technológiai Minisztériummal. Igyekeztünk a nemzetközi területen is aktívan működni. Az Európai Ifjúsági 

Fórummal továbbra is érdekesen alakult a kapcsolatunk, erről hosszabban - rövidebben is írtam a 

beszámolóban is. Nem szeretnék ebbe részletesebben belemenni az ember emlékezzen mindig a szépre, az 

Európai Ifjúsági Fórum kapcsán kevés szép dolgot tudok felidézni. Annál fontosabb hogy annó az Európai 

Ifjúsági Stratégia kialakításában volt alkalmunk részt venni. Amikor éppen voltak személyen ülései a Youth 

Forumnak akkor biztosítottuk a részvételt ahogyan a Szólj Bele projekttel összefüggően az Európai Ifjúsági 

konferenciákon vagy éppen az European Youth Event-en is megjelentünk. Emellett igyekeztünk különböző 

együttműködéseket építeni, vicces volt hogy a tőlünk nyugatabbra lévő Ifjúsági Tanácsok kevésbé keresték a 

társaságunkat ellenben a tőlünk keletre lévők annál lelkesebben. Kiváló kapcsolatokat sikerült kiépítenem az 

azeri vagy éppen kirgiz Youth council-okkal melyek bizonyára a jövőben is hasznosak lehetnek a leendő 

nemzetközis csapat számára, illetve ami fontos hogy tavasszal a BICC meeting majd nálunk kerül 

megrendezésre ennek részleteiről időben értesülni fogtok.  

 

Projektekről: Továbbra is működött a Szólj Bele! Ifjúsági Párbeszéd projektünk, aminek a keretei között ebben 

az időszakban volt 3 országos konferenciánk 23 régiós eseményünk 8 fesztiválkitelepülésünk, 17 

fókuszcsoportos beszélgetésünk, 2 nagy kutatásunk és ezeken keresztül közel 5000 fiatalnak a véleményét 

tudtuk összegyűjteni és becsatornázni, ezek különböző fókuszcsoportos beszélgetések, és kérdőívek kitöltése 

volt. Elindult a Közéleti Mentor programunk ami most már a 3. évadát tapossa. Ebben az időszakban összesen 

97 mentorálttal dolgoztunk együtt 12 mentor, 8 közéleti hétvége 21 régiós mintaprojekt és 77 online és 

személyes esemény a mérlegünk. Kiemelt területként foglalkoztunk a Diákönkormányzatoknak a 

fejlesztésével, erre szolgált az Építsd Fel projektünk ami köszönhetően Ádám országjárásának összesen 30 

különböző településre jutott el, és tudtunk helyben az ott működő diákönkormányzatokkal, városi 

diáktanáccsal együttműködni. Megvalósítottuk a Lépj Fel projektünket, ugye ennek keretei között összesen 20 

megyei ifjúsági nap valósult meg illetve 2 konferencia, emellett elkészült a már említett 200 problémát 

összegyűjtő ajánlás csomag. Elindult a projekt folytatása is, amelyből már több esemény megvalósult, viszont 

a tavaszi időszakban is jó néhány vár még a NIT-re. Nagyon köszönöm Joelnek azt a munkát amivel az előző 

projektet összefogta, illetve ezt is elindította, biztosan segít majd a jövőben is ennek a projektnek a 

folytatásában. Idén tavasszal valósítottuk meg először az országos vitasorozatunkat Pro és Kontra néven. 

Abszolút sikeres volt ez a projekt, itt az volt a cél, hogy a középiskolások vitakultúráját fejlesszük.  41 csapat 

nevezett 7 régiós középdöntőre került sor illetve 1 darab országos döntőre, jelenleg pedig zajlik a jelentkezés 

a következő évad versenyére.  

 

A rendezvények amiket mindenképpen szerettünk volna kiemelni, azok a szabadegyetemek összesen 4 darabra 

került sor 2018-tól mostanáig amelyeken közel 400 résztvevőnk volt, különböző helyszíneken, és nagyon 

színes témákat dolgozhattunk fel és olyan csodálatos helyszínekre is eljuthattunk mint a Hotel Manuela, aki 

ott volt tudja hogy mire gondolok. De nem a helyszín hatátozza meg, hogy milyen jó egy rendezvény. 
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Elindítottuk a Közösségképzőink rendszerét 2019-ben, itt a fő elgondolás az az volt hogy a 

Szabadegyetemünket elvigyük egy beszélgetősebb együtgondolkodósabb irányba és ezt a klasszikus ifjúsági 

civil szektoron belüli tudástranszfert átvigyük egy másik rendezvénynek a keretei közé. Ebből összesen 5 

alkalomat sikerült megrendeznünk 5 különböző vidéki helyszínen és nagyjából 223 résztvevő volt ezeken az 

eseményeken. Öt alkalommal került megrendezésre az Országos Ifjúsági Fórum melyre 37 településről láttunk 

vendégül diák- és ifjúsági önkormányzatokat. Elindult az Ifjúsági Munka Konferenciánk amit minden évben 

megvalósítunk itt a BEIK-el és az Európa Tanáccsal közösen. Az első 2019-ben volt, a második online illetve 

volt egy idei alkalmunk. Ezeken a délelőtti rész mindig az európai ifjúsági munka kihívásaira és aktualitásaira 

fókuszál a délutáni pedig a hazai dolgokra. Nagy köszönet Szabó Bálintunknak aki a kezdetektől vitte és 

menedzselte az egyik legtrendibb konferenciánknak a Digitális Valóságoknak a megvalósítását, ebből 3 

alkalomra került sor 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben. Itt mindig a digitalizációval összefüggő kulcstémákat 

dolgoztunk fel és azok kerültek előtérbe. Az idei évben megvalósult a Roma Ifjúsági Konferenciánk amit 

Joelék raktak össze és azt gondolom hogy nagyon izgalmas és jól sikerült rendezvényünk volt.   

 

Én nagyjából ennyit szerettem volna elmondani nektek és ezekről a dolgokról szerettem volna beszámolni 

illetve nagyon szeretném megköszönni mindenkinek aki elnökségi tagként, titkársági munkatársként, 

felügyelőbizottsági tagként, megyei delegáltként vagy tagszervezeti vezetőként, önkéntesként bármilyen 

módon hozzájárult ezekhez az eredményekhez amelyeket az elmúlt 3 évben ez a szervezet eltudott érni. 

Teljesen egyértelmű hogy ez a ti eredményetek és ez nélkületek nem jöhetett volna létre. Nagyon köszönöm 

hogy meghallgattátok ezt a beszámolót, ha bármilyen kérdésetek van állok rendelkezésetekre egész nap. 

Köszönöm! Haladjunk is tovább az elnökségi tagok beszámolóival először felkérném egyik alelnökömet Joelt, 

hogy szeretné-e szóban kiegészíteni a beszámolóját. 

 

Djogni Joel Ségnon: 

 

Köszönöm a felkérést, én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én is feltöltöttem a beszámolómat a 

drive-ba bízom benne, hogy mindenkinek sikerült elolvasni. Rövidebb leszek mint Elnök úr, én 6 területet 

emeltem ki amiről mindenképp szeretnék néhány szót ejteni. Illetve amit talán még kiemelnék, hogy nagyon 

örülök egyrészt, hogy elnök úr említette a Roma Ifjúsági Konferenciát, ami azt gondolom egy hiánypótló 

kezdeményezés volt és lesz is. Amit még kiemelnék az a Társadalmi ügyek munkacsoport munkája, ami azt 

gondolom, hogy az egyik legaktívabb munkacsoport volt és különböző projekteket, kezdeményezéseket 

sikerült generálnunk. Ami még fontos az a NIT Ajándékgyűjtés, amit tegnap indítottuk el. Ennek a keretei 

között egy budapesti gyermekotthonnak fogunk különböző ajándékokat gyűjteni. A jövő héten fog menni erről 

egy részletesebb információ felétek, de ha már itt vagytok szeretném megragadni az alkalmat illetve bíztatni 

benneteket, hogy keressétek az eseményt, és kérjük a segítségeteket, hogy a karácsonyukat szebbé tudjuk tenni 

ezeknek a gyerekeknek. A harmadik az önkéntesség, az önkéntes workshopok, amelyek kapcsán bíztatok 

mindenkit a részvételre. A negyedik téma, amit kiemelnék az a Talk With NIT, itt még 2 epizódot tervezünk 

az egyik az önkéntességet fogja felölelni ennek  a felvétele december 15-én lesz, illetve egy érzékenyítő is lesz 

december 13-án. Illetve még 2 dolgot emelnék ki az egyik az a gyermekvédelmi projekt, itt ugye a Társadalmi 

ügyek munkacsoporttal arra jutottunk, hogy szeretnénk egy koncepciót összeállítani, az utolsó pont amiről 

bővebben majd az egyebekben lesz szó elindítottunk a Roma Szakkollégiumi Egyesülettel egy együttműködési 

megállapodást illetve ennek a lehetőségét, ennek kapcsán készült egy koncepció. Én röviden ezeket a pontokat 

emelném ki a beszámolómban. Elnök úrhoz csatlakozva én is szeretném mindenkinek megköszönni a bizalmat 

és támogatást. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Köszönjük Joel. Felkérném másik alelnökömet Kovács Pétert egészítse ki beszámolóját. 

 

Kovács Péter: 
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Köszönöm a szót. Köszöntök mindenkit. Én két dologgal egészíteném ki a beszámolómat egyrészt a múlthét 

illetve ennek a hétnek az eseményeit nem tüntettem még fel, részt vettem a baranyai, tolna illetve békés megyei 

közgyűléseinken, melyeken előkészítettük a mai találkozásunkat. Másrészt hozzám tartozik a Közleti 

Mentorprogramnak a szakmai vezetése ezzel kapcsolatban szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy 

kialakítottunk a mentorprogramban résztvevőknek egy e-learning felületet, ezúton köszönöm Szabó Bálintnak 

a technikai közreműködést illetve, elnök úrnak a szakmai közreműködést, hogy ezek a tananyagok 

elkészülhettek, az első határidő az jövő hét, ameddig az első anyagot a mentorprogramban résztvevő 

mentoráltak ki kell tölteniük. Az első témánk az az önfejlesztés volt ezen témakörben oldottak meg feladatokat. 

Van egy olyan platformunk amit egyelőre pilot formában próbálgatunk de meg lehet nézni hogy a 

későbbiekben különböző projektekben hogyan és mint tudunk alkalmazni. Bármi kérdésetek van az elmúlt fél 

éves tevékenységemmel kapcsolatban azt bátran tegyétek fel igyekszem válaszolni. Köszönöm szépen. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Nyilván a másik alelnököm nélkül én is csak fél elnök lettem volna, úgyhogy nagyon köszönöm az elmúlt 3 

év munkáját Petinek is. Menjünk is tovább Szabó Bálintra. 

 

Szabó Bálint: 

 

Nagyon szépen köszönöm. Először is egy elnézés kéréssel tartozom a jelenlévő küldöttektől, ugyanis sajnos 

egyéb elfoglaltságok miatt nem tudtam időben feltölteni a beszámolómat. Ugye itt kifejezetten a digitalizációs 

és innovációs témakörről beszélünk. Az első félévben lehetőségem volt részletesebben beszélni a Digitális 

Valóságok Konferenciáról itt talán röviden lehetőségem nyílik személyesen és nagy közönség előtt is 

megköszönni Molnár Jankának a segítségét, az Oktondi elnökének akivel közösen valósítototuk meg 

partnerségben ezt az együttműködést. A második félévben lehetőségem volt egy pilot projektet elindítani és 

egy olyan területre evickélni, amely a szervezet életében központilag még nem volt jelen ez pedig a vállalkozás 

indítási ötletverseny volt, amelynek a célja az volt, hogy 16-29 év közötti fiatalokat szólítson meg. Ezzel 

szerintem egy olyan versenyt tudtunk kinyitni amely nem csak középiskolásokra és egyetemistákra fókuszálva 

tudta szélesíteni az elértek körét, illetve külföldi hallgatókat is sikerült megszólítani ezzel a versennyel. Ami 

még a projektnek a kiemelt területe, hogy felsőoktatási civil együttműködést is sikerült létrehozni a Corvinus 

Egyetemmel. Így például lehetősége lesz az egyik csapatnak részt venni a Danube Cup-on. Ami a kiegészítését 

jelenti a beszámolómnak az a köszönetnyilvánítás minden ilyen alkalomkor, hogy azokat az embereket is 

nevesítsük akik aktívan részt vettek ebben a munkában, itt kiemelten köszönöm Bajkó Kingának a segítségét 

kommunikációs területen, ugyanis Kinga pont már a projekt elindulásakor kapcsolódott be a NIT munkájába. 

Szintén Jankának a szakmai segítségét és szakmai támogatását illetve Simon Ádámnak aki mindig segít 

ezekben az eseményekben, hogy megvalósuljon illetve minden elnökségi tagnak aki hozzájárult ahhoz hogy 

az a projekt sikeres legyen. Köszönöm. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Köszönöm azt a munkát Bálint amit az elmúlt 2 évben véghez vittél, menjünk is tovább Franciska. 

 

Nagy Franciska: 

 

Köszönöm, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én két területtel szeretném kiegészíteni a 

beszámolómat, ugye az elmúlt két évben a nemzetközi ügyekért és fenntarthatóságért feleltem. Ahogy már 

elnök úr is elmondta az elnöki beszámolójában az Európai Ifjúsági Fórummal a kapcsolatokat a folyamatos 

hullámvölgyek, a szeszélyes érzelmek jellemezték. 2020 márciusában nem sokkal azután hogy 

megválasztották az új elnökséget felvettük velük a kapcsolatot. Én is készítettem egy kisebb statisztikát 2020 

májusa óta 42 e-mail váltásra került sor az Európai Ifjúsági Fórum és a NIT között, itt értem azt a beszélgetést 

és azokat a levelezéseket amiket Elnök úrral bonyolítottunk le. Többször pár hétre rá próbáltunk e-mailekben 
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emlékeztetni őket, hogy mi nagyon szeretnénk ezt a folyamatot előbbre vinni nagyon motiváltak vagyunk hogy 

állandó tagokká váljunk. Az utolsó emailt a fórumtól november 10-e körül kaptuk amikor is egy elnökségi tag 

tájékoztatott arról, hogy az őszi COMEM-en nem fogják napirendre venni a NIT teljes jogú taggá válásáról 

szóló szavazást, hanem a folyamat tovább fog menni. Viszont pozitív visszajelzés tőlük, hogy ők nem látják 

akadályát, hogy ez a folyamat sikeresen érjen véget a jövőben, illetve mindenképpen folytatják a monitoringot. 

A legnagyobb akadályt abban látják, hogy az elmúlt időszakban nem kerülhetett sor egy személyes találkozóra 

és emiatt is csúszott a review elkészítése, és az elnökség elé való felterjesztése, ennyit szerettem volna 

elmondani. Most egy kicsit rövidebben szeretnék a fenntarthatóságról is szólni, ami 2020 őszén indult el és 

2021 novemberében fejeződött be. Fő célunk az volt, hogy nagyon gyakorlat orientáltan és innovatívan 

próbáljuk a fiatalokat összehozni és ennek kapcsán van egy örömhírem és remélem, hogy ti is osztoztok majd 

az örömömben, Debrecenben és Győrben láttam főként azt, hogy a különböző városvezetési és civil szinten 

nagyon jól össze tudnak dolgozni. Győrben múlt héten nyitott az adventi vásár és azt a tájékoztatást kaptam, 

hogy Zöld karácsony adventi vásár is megnyitott ahová a városvezetés bevonta a helyi csomagolásmentes 

boltot így úgymond egy fenntarthatósági kezdeményezés jött létre. Illetve a Győr+ újságban december 

hónaptól kezdve egy fenntarthatósági részt is biztosít a vezetés. Nagyon szépen köszönöm a 2 évvel ezelőtt 

megszavazott bizalmatokat, nagy öröm volt elnökségi tagként segíthettem a NIT-et. Köszönöm. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Nagyon szépen köszönöm én is a munkádat Franciska. Végül de nem utolsó sorban Turi Ádám. 

 

Turi Ádám: 

 

Köszönöm szépen én is. Már sokadikként, de nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A beszámolóm 

elkészült és online is elérhető. Szeretném én is szóban is kiegészíteni egyrészt szóban be kell, hogy számoljak 

a diákönkormányzatokkal foglalkozó munkacsoport munkájáról, célunk volt hogy létrehozzunk egy ilyet. 

Mostanra ez a több, mint 10 fős munkacsoport már közösségként dolgozik együtt és tényleg egy jól 

összeszokott csapattá vált. Ennek az eredményeként a munkacsoport saját pályázatot adott be, ez volt a Student 

Right, Human Right diákjogi ESC projektünk és itt szeretném megragadni az alkalmat hogy promózzam, hogy 

elkészült a diákjogokkal foglalkozó portál. Ez a következő 1-2 hétben meghirdetésre fog kerülni ennek az 

alappillére amint a projektnek is az, hogy a fiatalok tudjanak visszajelzéseket adni a honlapon keresztül anonim 

módon, vagy nem anonim módon. Zoli is említette a beszámolójában az Építsd Fel programot itt valóban 2 év 

alatt 30 képzést tudtunk megvalósítani. Az elmúlt félév legelején megvalósult a NIT Szabadegyetem és ennek 

is idén is a szervezését igyekeztem a legjobb tudásom szerint megoldani és a résztvevők folyamatosan 

dinamikusan növekvő száma is mutatja azt hogy ez egy sikeres rendezvény. Szóban ennyivel szerettem volna 

kiegészíteni a beszámolómat, köszönöm mindenkinek aki bármilyen segítséget is nyújtott az elmúlt 2 évben. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Köszönöm a munkádat Ádám mint legfiatalabb, de ennek ellenére borzasztóan aktív elnökségi tagunk. 

Mehetünk is tovább a következő napirendi pontunkra, kérdezném a FEB-től, hogy van-e változás mandátumok 

tekintetében? Nincs. Szóval továbbra is 20 mandátum van jelen. Jöjjenek a szavazások. 

Ki az, aki el tudja fogadni Hegedüs Zoltán elnöki beszámolóját? 

A Küldöttgyűlés elfogadta a Hegedüs Zoltán beszámolóját. (20 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangú 
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Ki az, aki el tudja fogadni Djogni Joel Ségnon beszámolóját? 

A Küldöttgyűlés elfogadta a Djogni Joel Ségnon beszámolóját. (20 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangú. 

 

Ki az, aki el tudja fogadni Kovács Péter beszámolóját? 

A Küldöttgyűlés elfogadta a Kovács Péter beszámolóját. (20 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangú. 

 

Ki az, aki el tudja fogadni Szabó Bálint beszámolóját? 

A Küldöttgyűlés elfogadta a Szabó Bálint beszámolóját. (17 igen, 3 tartózkodik, 0 nem). 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy 3 tartózkodással és 17 igennel a Küldöttgyűlés elfogadta a 

beszámolót. 

 

Ki az, aki el tudja fogadni Nagy Franciska beszámolóját? 

A Küldöttgyűlés elfogadta a Nagy Franciska beszámolóját. (19 igen, 0 tartózkodik, 1 nem). 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egy ellenszavazattal és 19 igennel a Küldöttgyűlés elfogadta a 

beszámolót. 

 

Ki az, aki el tudja fogadni Turi Ádám beszámolóját? 

A Küldöttgyűlés elfogadta a Turi Ádám beszámolóját. (20 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangú. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Kérdezném Laci, hogy a hetedik elnökségi tagunk beszámolójáról kell-e szavazni? 

 

Nemes László: 

 

Igen. 
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Ki az, aki el tudja fogadni Czagány Éva beszámolóját? 

A Küldöttgyűlés nem fogadta a Czagány Éva beszámolóját. (0 igen, 3 tartózkodik, 17 nem). 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy 3 tartózkodással és 17 nemmel a Küldöttgyűlés nem fogadta el a 

beszámolót. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Mehetünk is tovább. 

 

2.      Felügyelő Bizottság tájékoztatója 

 

Nemes László: 

 

Köszönöm szépen, én is rövid leszek. Láttunk egy nagyon szép áttekintést az elmúlt időszakról mindezt a FEB 

szemszögéből megvilágítva annyival szeretném kiegészíteni, hogy az elmúlt 2 illetve 3 év a NIT történetében 

egy nyugalmasabb időszaknak tekinthető. A FEB-hez sokkal kevesebb beadvány, sőt az utóbbi időszakban 

egyáltalán nem érkezett. Azt látjuk hogy tényleg egy nyugodt időszakon van túl a szervezet ezért köszönet 

illeti a regnáló elnökséget is. A FEB vigyázó szemeit mindig a szervezet különböző útjain tartja, úgy hogy 

hivatalosan is tájékoztathatom a küldötteket hogy minden rendben van, a szervezet szabályosan működik, 

azokon a pontokon ahol kérdések merülnek fel ott a FEB jelzi, hogy mi az amire figyelni kell. Jó munkát a 

továbbiakban. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Nagyon szeretném megköszönni a FEB munkáját is az elmúlt időszakban, egyrészt mindhármótoknak, illetve 

itt van Oki is aki az előző ciklusban is segítette FEB tagként a szervezet működését. Mehetünk is tovább. 

Megadom a szót Lacinak. 

 

3.      Tisztségviselő választás 

 

 

Nemes László: 

 

Az a jó az ilyen decemberi küldöttgyűlésekben, hogy ez az az időszak amikor én beszélek a legtöbbet. A 

menetrend a következő, az elnöki pályázónak 10 perce van egy rövid bemutatkozóra az elnökségi tag 

pályázóknak pedig 2-2 perce, lehet tőlük kérdezni. Ezt követően kerül sor a szavazásra. A szavazó lapokat itt 

a FEB asztalánál tudják a zöld mandátummal rendelkező küldöttgyűlési tagok felvenni. A szavazólapon mivel 

ugyanannyi jelölt van ahány lehetséges hely ezért igennel és nemmel lehet válaszolni. A szavazáson fontos 

hogy a jelenlévő mandátummal rendelkező tagoknak több mint a fele részt vegyen, tehát 11 fő. Akkor lesz 

valaki megválasztva amikor a leadott szavazatok több mint fele igen. Átadnám a szót az elnök úrnak. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Köszönöm, mivel nem vagyok érintett ezért nem kell új levezető elnököt választani. Az első lépés az az elnök 

megválasztása, úgyhogy én szeretném felkérni az egyetlen elnökjelöltet Kovács Pétert, hogy tartsa meg a 10 

perces bemutatkozóját. 
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a, Elnök választása 

 

Kovács Péter: 

 

Köszönöm szépen a szót és lehetőséget nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek előttetek a mai napon és 

prezentálhatom az elnökjelölti pályázatot melyet benyújtottam. Nyilván a teljes 20 oldalas anyagot amit 

megismerhettetek azt nem fogom előadni ebben a 10 percben. Megpróbálom azokat a fontos pontokat 

megfogalmazni ami az elkövetkezendő 2 év szervezeti irányai tudnak lenni. Mielőtt még belekezdenék 

engdjétek meg, hogy azoknak akik kevésbé ismernek bemutatkozzak. Kovács Péter vagyok 2018 

decemberében kerültem először megválasztása a NIT elnökségébe, majd 2019 decemberében kaptam meg azt 

a bizalmat tőletek, hogy alelnökként szolgálhattam. Az eredmények magukért beszélnek és természetesen 

Elnök úr nevéhez fognak kötődni a mindenkori NIT történetében. Biztos alapokon áll a szervezet azonban a 

programom a növekedésről fog szólni, arról fogok beszélni kicsit, hogy hogyan látom én a következő 2 évet 

hogyan is tud ez a szervezet tovább épülni azon alapok mentén amelyeket ez a csapat lerakott. Tudjátok jól 

akik ismertek, én alapvetően a felsőoktatás világából érkeztem amellett hogy még mindig egyetemi hallgató 

vagyok az elmúlt 4 évemet a felsőoktatás politikája határozta meg a HÖOK-ban volt lehetőségem 

bekapcsolódni erre a színtérre.  

 

A beszámolómban feltünhetett hogy köszönetet nem mondtam, azt gondolom ide illik az, hogy kifejezzem 

köszönetemet a szervezetnek, a korábbi illetve jelenlegi elnöknek. Másrészt Murai László elnök úrnak 

köszönöm, hogy az elmúlt 2,5-3 évben elnökhelyettesként támogathattam az ő munkáját. A felsőoktatás 

szakpolitikájából közelítettem az ifjúság politika felé de bízom benne hogy az elmúlt 3-3,5 év elegendő volt 

arra hogy megismerjem az ifjúsági munkának minden területét. A NIT munkáját a kezdetek óta figyelemmel 

kísérem, erről is írtam a programban. Az egyetemi tanulmányaim előtt, középiskolában a diákönkormányzat 

elnöke voltam és ezen időszak alatt tudtam bekapcsolódni Pécs város diákmunkájába, ekkor ennek vezetője 

Kovács Dávid volt, aki itt a rutinos résztvevők nagyon jól ismernek hiszen a NIT alapításakor elnökségi tag 

volt. Dávid révén már 2012-től kezdve hallottam NIT-es történeteket bár ekkor aktív részese még nem voltam 

a közös munkának, de azt gondolom, hogy ez a tudat és szemlélet is tudja segíteni az én munkámat. 

 

A programomnak azt a címet adtam, hogy Jót s jól! azt gondolom hogy ez a Kazinczy idézet a következő 2 

évnek minden cselekvését meg kell hogy határozza majd. A program felépítése különböző szakterületeket, 

részterületeket fed le, ezeken szeretnék gyorsan végig menni. Először hosszan írtam arról hogy hogyan is 

képzelem el a belső működésünket, mégiscsak a NIT az az ifjúságügyben érdekelt egyesületek és alapítványok 

legfontosabb ernyőszervezete, nem tudunk és nem létezhetünk a tagszervezeteink véleménye és impulzusai 

nélkül. A megyei működés mód ami bevezetésre került az elmúlt elnöki ciklusban azt gondolom, hogy egy 

hatékony együttműködést biztosított. Nekem az egyik új javaslatom az lenne, hogy az új elnökség próbáljon 

meg kicsit közelebb kerülni a tagszervezetekhez, szeretnénk létrehozni egy tagszervezeti fórumot is ennek 

kapcsán. Teljesen egyértelmű, hogy a Zivatar utcából nem lehet ifjúsági munkát csinálni, szervezni támogatni 

lehet, megvalósítani nem. Úgyhogy a következő 2 évben én nagy feladatot szánok a megyei delegáltaknak 

ahhoz pedig, hogy feladatot szánjunk nekik a megbecsültségüket is növelni kell. Fontosnak tartom azt, hogy 

regionális NIT irodákat hozzunk létre. Ez az én elképzelésem szerint egy mondatban az lenne, hogy mondjuk 

a Dél-Dunántúli régió szűkebb pátrián kaposvári, szekszárdi központ közül megállapodunk abban a 

delegáltakkal közösen, hogy Pécsen kialakítunk egy regionális NIT irodát, ahol szóróanyagokat, roll-upokat 

helyezünk el ezáltal, hogy ha egy helyi rendezvény valósul meg sokkal könnyebb legyen az infrastrukturális 

háttér elemeket biztosítani. Emellett azt gondolom, hogy a megyei delegáltakat képessé is kell tenni arra, hogy 

ellássák a feladatukat. Azt gondolom ez az egyik legfontosabb pontja a programnak.  

 

A továbbiakban az elnökségről és a belső működésről szeretnék beszélni. Egyrészt tudom azt, hogy az a csapat 

akik tagjelöltek a mai napon egy fiatalabb generációt képviselnek, bízom abban és tudom azt, hogy a saját 

területükön már bizonyítottak. Azt gondolom hogy a belső működési módunkban egyrészt a digitális eszközök 
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nagyobb bevonására lesz szükség ami nyilván az operatív működésünket érinti. Újra kell gondolnunk a 

szervezeti organogromunkat. Azt gondolom, hogy lassan a két kezünkön nem tudjuk megszámolni hogy hány 

projektünk van, ez nagyon jó de meg kell nézni azt, hogy mely projektek milyen eredményeket értek el és 

mely projektekre kell az erőforrásokat fordítani. Fontosnak tartom, hogy a kommunikációt is adatalapúvá kell 

tenni, emellett nem szeretnék elmenni amellett sem, hogy ideje van a NIT-Tok létrehozásának is.  

 

Utolsó előtti, előtti ponthoz érkeztünk, Ifjúságügyi szakmai együttműködések. Azt gondolom, hogy azzal amit 

már az előbb mondtam a csapat kapcsán, hogy egy új fiatal csapat érkezik a NIT vezetésére az óhatatlanul 

azzal jár, hogy kicsit újra kell magunkat pozícionálni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a létrejött módszertani 

folyóiratunknak stabil működése biztosítva legyen, itt egy szerkesztőségi titkárnak a kinevezését szeretnénk 

lefolytatni. A platform működés: bízom benne hogy 2023-ra egy ifjúságügyi szakmai sorozatot indítunk, itt 

együttműködést szeretnék kezdeményezni az ISZOSZ-szal, az ERIFA-val, MCC-vel és ezen szakmai 

közösségekkel együttműködve szeretnénk egy könyvsorozatot elindítani. Jövő év egy nagy lehetőség 

mindannyiunk számára az Európai Bizottság az Európa Ifjúsági Évének nyilvánította a 2022-es esztendőt, 

szeretnénk majd mi magunk is egy szakmai programsorozattal 2022 őszén bekapcsolódni ebbe a munkába. 

2022 őszén a COFOE programsorozatba fogunk bekapcsolódni. Három olyan lelkes fiatal, akik a Közéleti 

Mentorprogramunkban vesz részt az EP kapcsolattartó irodájával közösen egy konferencia szervezésébe 

kezdett és a NIT főtámogatóként emellé a konferencia mellé odaállt és bízunk benne, hogy minél több ilyen 

fiataloktól való kezdeményezés fog a szakmai oldalon is megjelenni a portfóliónkban.  

 

Ez már tényleg az utolsó előtti pont lesz, azért is mert itt lesznek azok a szakterületek, amelyek mentén én az 

elnökségi tagokkal a következő 2 évben az együttműködést el tudnám képzelni. Én egy dolgot szeretnék 

kiemelni, az a nemzetközi létünkhöz kapcsolódik, mindent meg fogunk tenni hogy a Youth Forumban teljes 

jogú tagjává válhassunk. Bízom benne hogy Szabó Bálint kollégám vezetésével amikor 2 év múlva itt állunk 

akkor azt tudjuk mondani, hogy ennek a szervezetnek a teljes jogú tagjai vagyunk. Végül de nem utolsó sorban 

engedjétek meg, hogy egy idézettel zárjak. “A cselekvés ugyan nem mindig hozza meg a boldogságot, tettek 

nélkül viszont senki sem lehet boldog. Bízom benne hogy tudtok támogatni. Amennyiben kérdésetek van állok 

rendelkezésetekre, örülök, hogy egykori elnökök is jelen vannak.” Köszönöm szépen. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Kérlek fáradj vissza Peti mert úgy látom lesznek kérdések. Ament Balázs? 

 

Ament Balázs: 

 

Szép jó napot mindenkinek! Van egy kérdésem, ugye mi is beszéltünk korábban az egyetemi képzésnek a 

sorsáról amiben én nyilván Szegeden érintett is vagyok. A közösségszervező alapszakon az ifjúságügyi 

szakirány a legtöbb felsőoktatási intézményben 3 szakirányból a 3. helyen kullog szó szerint. Sajnos nem túl 

népszerű a kultúrális illetve humán szakirány mellett ez a terület, és nekem az a személyes tapasztalatom, hogy 

ők sem nagyon tudják miről is szól ez mit tudnak ezzel kezdeni. Most jön a kérdés, hogy szánsz-e szerepet a 

NIT-nek abban, hogy népszerűsítsük ezt a szakirányt, ha igen akkor hogyan? 

 

Kovács Péter: 

 

Abszolút, látok ebben szerepet, azt gondolom, hogy a mi feladatunk az lesz, hogy ezekbe az intézményekbe 

eljutva az ottani intézetvezetőkkel megállapodva lehetőséget kapjunk arra, hogy bemenjünk, hiszek a 

személyes meggyőzés eredményében. Meg kell mutatnunk azt, hogy igenis egy életpályát hozzunk létre. 

Abban bízom, hogy ha mi láttani tudjuk azt, hogy milyen érdekeltségek vannak ebben a szektorban a fiatalok 

is érdekeltté válnak, hogy ebbe az irányba elmenjenek. Köszönöm. 
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Hegedüs Zoltán: 

 

Van-e kérdés tovább, Oki? 

 

Kósa András Csaba: 

 

Nagy tisztelet mindenkinek, én vagyok az ISZOSZ-nak az elnöke és én Petinek csak meg szeretném köszönni 

azt, hogy részt vett egy online meetingen ahol mi országos szervezetként tudtunk vele beszélgetni a 

programjáról. Köszönöm. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Kérdés esetleg? Rendben akkor kérdezek én. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy ugye a pályázatban 

kevésbé jelenik meg szakpolitikai szinten a civil szektor, nyilván ennek az okairól beszélgettünk, de, hogy 

egyrészt a legtöbb támogatás az mégiscsak az elmúlt években a civil területtől érkezett a NIT irányába, ami 

nyilván egy képviseleti munkát elvár maga után. Én a te személyes véleményedre vagyok kíváncsi abban a 

tekintetben, hogy te mit látsz napjainkban a hazai civil szektor legnagyobb problémáinak és ezek megoldására 

neked milyen ötleted van? 

 

Kovács Péter: 

 

Köszönöm a kérdést Elnök úr. Első helyre, ha priorizálnom kellene akkor mindenképpen az utánpótlást 

tenném. Azt gondolom, meg kell mutatni azt, hogy az önkéntesség és a civil tevékenység mennyire fontos. 

Ebben lenne a legnagyobb támaszom Simon Ádám. Másrészt az együttműködések. Harmadik dolog az 

szerintem az, hogy a civil szektorban a bevétel szerzési lehetőségek rendelkezésre állnak hazai szinten de 

nagyon egy irányból érkeznek szerintem diverzifikálni kellene azt, hogy ezek a források honnan és hogyan 

jutnak el a civil szervezetekhez. Jelenleg a civil szervezetek többsége a NEA-val operál és a NEA-ra alapozza 

a működését, viszont mi tudunk abban segíteni hogy a különböző európai uniós forrásokhoz eljussanak és 

ezeket a lehetőségeket tudjuk nekik bemutatni. Például amit én látok, az az hogy megpróbáljuk kicsit 

tudatosítani a civil szervezetekben azt, hogy nem feltétlenül egy helyről kell várni a bevételt.  

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Köszönöm, van-e más részéről kérdés? Amennyiben nincs több köszönjük. Kérdezem a FEB-et, hogy mi a 

menet? 

 

Nemes László:  

 

Még bemutatkoznak az elnökségi tagok is. Kérdéseket kapnak és ezt követően egybe történik a szavazás.  

 

 

b, Elnökségi tagok választása 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Köszönöm a választ akkor ABC sorrendben fogunk haladni először felkérném Antal Kinga Kincsőt, hogy 

mutatkozzon be a tagszervezetek számára.  
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Antal Kinga Kincső: 

 

Nagyon szépen köszönöm a szót. Tisztelettel köszöntök minden megjelentet, tulajdonképpen én most egy 

eléggé furcsa hasonlattal szeretnék élni, ugyanis azt szokták mondani, hogy a hosszú és jó házassághoz az kell, 

hogy a menyasszony az esküvője napján valami régit valami újat meg valami kölcsönt viseljen magán. Úgy 

gondolom, hogy a régieket ismerjük már, hiszen egyrészt beszámolóik által, másrészt pályázataik által. 

Azonban most rám vagytok kíváncsiak, én Antal Kinga Kincső vagyok, harmadéves joghallgató az Eötvös 

Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának jogász szakán. De nem itt kezdődött az életem 

egy vidéki városból Szegedről jöttem fel így azt is ismerem, hogy vidéken milyen problémái vannak egy vidéki 

fiatalnak a civil szférában. Egyébként nagyobb tapasztalatom még a sportedzői OKJ-m kapcsán van hiszen az 

idén lettem okleveles testépítő vizsgám, bár ez most jelenleg nem látszik rajtam de ettől függetlenül higgyetek 

nekem. Mi az amit én kölcsön kérek? Kölcsön kérem a bizalmat, ugyanis tudom, hogy sokaknak nem volt 

alkalmuk megismerni engem azonban hogyha most tesz fel bárki kérdést nagyon szívesen válaszolok. Bízom 

benne, hogy a következő két évben egy csapatként tudunk együttműködni egy jó házasság útján. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Van-e bárkinek kérdése? Amennyiben nincs, köszönjük. Szólítom Kocsis Petronellát. 

 

Kocsis Petronella Aliz: 

 

Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az ifjúsági munkával és érdekképviselettel már lassan 4 éve foglalkozom 

aktívan. Elsőként volt iskoláim diákönkormányzati elnöke voltam, és ahol komolyra fordult a szakmai életem 

az 10-es koromban volt, hiszen ekkor választottak meg a J-SZ-N megyei diákönkormányzat elnökévé. A 2 

éves mandátumom alatt nagyon fontos célom volt az ifjúságnak az érdekképviselete, illetve az, hogy 

programokkal, eseményekkel gazdagítsam a fiatalok életét. Amire a legbüszkébb vagyok, hogy az akkori kis 

csapatommal létre tudtuk hozni az első Szolnok megyei diákbált. Azt is mondhatom, hogy ezen a terepen 

dolgoztam is, hiszen az érettségi bizonyítványom megszerzése után egy évet dolgoztam a KÖZ-Pont Ifjúsági 

Egyesületnél, ahol dök-ösöket mentoráltam. A NIT-el 2019-ben kerültem elsőként kapcsolatba amikor még 

megyei DÖK elnökként az Országos Ifjúsági Fórumon vettem részt. Ezek után nagyon sok programon vettem 

részt, tagja voltam a Közéleti Mentorprogram 2. évadának. illetve 1 éven keresztül vittem a NIT-nek a megyei 

delegálti tisztségét. Elkötelezettségemet az is bizonyítja, hogy jelenleg az ELTE-n tanulok közösségszervezést, 

szóval igyekszem az egyetemi életben is minél jobban az ifjúság szakmát népszerűsíteni. Miért is szeretnék 

elnökségi tag lenni? Hiszek a fiatalságban és hiszek abban hogy együtt közösen bármire képesek lehetünk egy 

közös cél érdekében. Végezetül azzal az idézettel zárnék amely engem végigkísért az utamon és azt gondolom, 

hogy egy nagyon jó üzenetet hordoz magában. Ha magadat adod, azt a tudást, azokat a kincseket amiket 

útravalóul kaptál a világot gyarapítod azzal, hogy embertársaidnak adsz ajándékot. Köszönöm a figyelmet és 

várom a kérdéseket. 

 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Van-e kérdés a jelölthöz? Amennyiben nincs, köszönjük. Felkérném Molnár Janka Sárát. 

 

Molnár Janka Sára: 

 

Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Molnár Janka Sára vagyok aki egy igazi lázadó kiskamasz 

volt, aki azt gondolta, hogy annak a mondásnak van a világon a legnagyobb negatív jelentése, hogy Járt utat a 

járatlanért el ne hagyd. Azt éreztem, hogy hogyan akarunk innoválni, új dolgokat felfedezni és világmegváltó 

sikereket elérni ha egyszerűen mindig a járt utat akarjuk járni? Aztán hála istennek a szüleim szerint vagy 

sajnos megöregedtem és már rájöttem, hogy bizony ezeknek a járt utaknak néha nagyon is sokat köszönhetünk 
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hiszen az emberek és a szervezetek általában ezeknek köszönhetően tartanak ott ahol. Nagyon fontos az 

innováció az újítás de valahol meg kell találni az arany középutat. Ezért is örülök, hogy Peti ennyire hisz a 

kommunikációban és a párbeszédben.  A legutolsó saját projektem az az OKTONDI, de azóta már az MCC-

ben szakértő lehetek. Illetve Bálintnak köszönhetően másfél éve egyre jobban kapcsolódok be a ti életetekbe. 

Az egyik ilyen közös pont a már említett pont a Digitális Valóságok konferencia szervezése volt. Annyit 

szeretnék mondani, hogy nagyon köszönöm nektek, hogy itt állhatok.  

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Van-e kérdés? Amennyiben nincs, felszólítom Simon Ádámot. 

 

Simon Ádám: 

 

Sok szeretettel köszöntök mindenkit Simon Ádám vagyok, aki 10 éves kora óta önkénteskedik. Különböző 

területeken próbáltam ki magam e formában. Különböző közösségek létrejöttével, programok szervezésével is 

tapasztalatokat szerezhettem és már több közösség- és civil szervezet vezetője lehettem. Nagyon sok témát 

érintettünk az elmúlt időszakban, illetve percekben órákban. Az egyik ami még fontos lenne, hogy én a NIT-

el a megyei delegálti rendszer kialakításakor 2019-ben kapcsolódtam össze és azóta is a Vas megyei 

delegáltként próbálom a vasi ifjúság munkáját segíteni. Emellett 3 olyan pontot emelnék ki, ami nagyon fontos 

lenne és elnökségi tagként szeretném ezeket véghez vinni. Az egyikről már volt szó, az a klasszikus civil 

szervezetek utánpótlása. Igenis lehet egy olyan civil szervezetet működtetni, hogy hosszú távon víziókat 

kialakítva sikeresen tudjon együttműködni és fiatalokat bevonni. A másik ilyen terület a közművelődés és a 

kulturális terület, mivel én az NMI-nél dolgoztam több éven keresztül. Ebben a munkában láttam azt, hogy 

lejjebb kell vinnünk a szinteket, el kell menni falvakba illetve kisebb városokba és ott meg kell néznünk, hogy 

milyen ifjúsági közösségek, innovációk vannak melyeket a NIT tud segíteni. A harmadik terület az 

önkéntesség és szociális terület, az ÖMÉ-hez kapcsolódóan elindult egy közös gondolkodás. Tényleg itt lehet 

elkezdeni a közösségre, ifjúsági szektorra való nevelést, valamint szociális téren fontos, hogy a fogyatékkal 

élőket sokkal jobban be tudjuk integrálni a NIT életébe, programjaiba. Ennyit szerettem volna elmondani, 

köszönöm a figyelmet várom a kérdéseket. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Van-e kérdés? Köszönjük amennyiben nincs. Menjünk tovább Szabó Bálinttal. 

 

Szabó Bálint: 

 

Két perc figyeltem kérnék, két évért cserébe. Szabó Bálint vagyok, 2 évvel ezelőtt amikor először álltam itt 

akkor lehetőségem volt arra, hogy elmondjam az érzelmi kötődéseimet azzal kapcsolatban, hogy miért vagyok 

benne a NIT-ben. Akkor említést tettem az egri diákönkormányzatban szerzett tapasztalataimról, később pedig 

a NIT munkavállalójaként most pedig 2 év után elnökségi tagjaként. Én újabb 2 évre kérnék bizalmat és itt 

kaptam egy felkérést ami a szervezetnek a nemzetközi kapcsolataival függ össze. A papírra amit kitettem 

felírtam magamnak pár vázlat pontot, hogy ne felejtsek el semmit se említeni. Ugye az egyik sokat hangoztatott 

kiemelt célkitűzése a szervezetnek hogy a Youth Forum állandó tagjává váljon. Meg kell néznünk, hogy ezt 

hogyan is tudjuk elérni. A másik fontos dolog az a szövetségi rendszerünknek a része, azok az informális 

közösségek amelyek frakciónként működnek az Európai Ifjúsági Fórumon belül, mennyire támogatnak minket 

vagy egyáltalán mennyire ismernek minket ezt erősítenünk kell. Hogyan lehet ezt erősíteni? Úgy gondolom, 

hogy szakmai együttműködéseken keresztül. Mindez megvalósítása nem könnyű, minden elnökségi tagnak a 

segítségére szükség van, mindemellett pedig bízok abban hogy a munkacsoport ami jelenleg is működik tovább 

tud bővülni. Még több fiatalt megtudunk szólítani, szakkollégiumokat, egyetemi tanárokat, új szakértőket is 

betudunk vonni. Köszönöm a figyelmet, várom a kérdéseket. 
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Hegedüs Zoltán: 

 

Van-e kérdés? Akkor én kérdeznék egyet. Hogyan kívánja a szervezet a jövőben azt elérni, hogy a Youth 

Forum ne 8-9 hónapos csúszással válaszoljon az emailjeinkre? 

 

Szabó Bálint: 

 

Tőlem tapasztaltabb kollégám szavát megragadnám és igen valóban talán az informális kapcsolatokon múlik 

ez a történet, amiket fel kell építeni. Itt van velünk, velem Kovács Domokos is, akivel lehetőségünk volt 

kiutazni idén ősszel a BICC meetingre. Igen látszott az, hogy nagyon keveset tudnak rólunk és inkább az 

emberi kapcsolatokat hiányolják.  

 

Ladányi Ármin: 

 

Hogyan kívánja a NIT segíteni a tagszervezetek nemzetközi terjeszkedését? 

 

Szabó Bálint: 

 

Ez pont aktuális kérdés, Petivel és a többi elnökségi tagjelölttel, akivel csapatot kívánunk formálni 

beszélgettünk arról, hogy a NIT alapvetően egy platform és ez első körben a tagszervezeteket érint, velük 

együtt kell megvalósítani ezt, globális térbe is ki kell térnünk Európai Unió, Európa és egyéb más országokra. 

Be kell vonnunk a tagszervezeteket, meghallgatjuk, hogy nekik mire van szükségük és velük együtt tudjuk 

megvalósítani ezt a programot. 

 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Van-e kérdés Bálint irányába? Amennyiben nincs akkor köszönjük. Felkérném Turi Ádámot. 

 

 

Turi Ádám: 

 

Ismét nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, megmondom őszintén, hogy ugyanabban a szituációba 

keveredtem mint 2 évvel ezelőtt akkor is volt egy elkészített beszédem de mire a névsor végére értünk rájöttem, 

hogy nem azt akarom elmondani. Igazából eszembe jutott, hogy 2 évvel ezelőtt, miről beszélgettünk és én 

akkor is azt hangsúlyoztam, hogy mekkora potenciál van azokba a fiatal kezdeményezésekben, helyi települési 

ifjúsági csoportokban, hogy ez az egész civil szektor számára mekkora lehetőséget jelent. Többször előjött az, 

hogy ez egy problémás terület, hogy honnan lesz utánpótlás. Úgy gondolom, hogy ebben óriási szerepünk van 

és sokat tettünk ezért az elmúlt 2 évben. Bárhová is utaztunk legyen az kisebb nagyobb település mindenhol 

azt láttuk, hogy megvan erre az igény, de talán ahhoz, hogy ezek be is teljesüljenek és hogy valóban ezt a 

potenciált ki is tudjuk használni ahhoz szükség van egy NIT-re és annak sok-sok programjára, energia 

befektetésére. Emellett fontosnak tartom azt a kulcs mondatot amit bele is írtam a programomba, hogy a NIT 

proaktivitása lehet a szektor utánpótlásának a kulcsa. Köszönöm a figyelmet, várom a kérdéseket. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Van-e bárkinek kérdése Ádámhoz? Amennyiben nincs köszönjük át is adnám a szót Lacinak. 
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Nemes László: 

 

Elsőként döntenünk kell arról, hogy a FEB számlálhatja-e a szavazatokat? Megkérném elnök urat, hogy tegye 

fel a kérdést a Küldöttgyűlésnek. 

 

Ki az, aki támogatja hogy a Felügyelőbizottság számlálja a szavazatokat? 

A Küldöttgyűlés elfogadta, hogy a Felügyelőbizottság számolja a szavazatokat. (20 igen, 0 tartózkodik, 0 

nem). 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangú. 

 

Nemes László: 

 

Szavazás menete, nagyon jól haladunk úgyhogy ebéd előtt 2 szavazást lehet le is tudunk bonyolítani. A 

mandátummal rendelkezők ide fáradnak a pulthoz, hozzák a zöld cédulájukat. Mindegyik zöld mandátumhoz 

2 db szavazólapot kaptok ez azt jelenti hogy a FEB tagjai 2 szignót tesznek a szavazólapotokra. A két 

szavazólap egy elnöki és egy elnökségi tagi szavazólap. Felhívnám a figyelmet arra, hogy, mindkét 

szavazólapon igennel és nemmel lehet szavazni. Az elnöknél értelemszerűen bekarikázni, hogy Igen/Nem.  

Amin mindkettő be van karikázva az érvénytelen szavazat. Ugyanez igaz az elnökségi jelölteknél is, ott X-et 

kell tenni egy név mellé vagy Igen vagy Nem kerülhet. Huszan vagytok mandátummal a teremben ez azt 

jelenti, hogy akkor van valaki megválasztva hogyha legalább 11 Igen szavazatot kap. Most pedig elindul a 

szavazás, ez úgy gondolom 10 perc alatt lebonyolítható történet, ha elnök úr elrendeli a szavazási szünetet.  

 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Így van, következhet a a szavazást majd annak eredményét Laci ismerteti ezután felkérésre kerülnek az 

alelnökök, majd pedig ebédszünet. 

 

Nemes László: 

 

A szavazólapokat az elnöki asztalon lévő dobozba lehet belerakni. Az első szavazat leadásra került.  

 

- Szavazás - 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Ha már ennyire gyorsan, alaposan és pontosan dolgozott a FEB, mint mindig akkor én megadnám a szót 

Lacinak, hogy ismertesse a szavazások eredményét. 

 

Nemes László: 

 

Köszönöm szépen a szót, 20-an voltatok jelen mindkét szavazáson 20 leadott szavazólap volt, tehát mindenki 

részt vett. Ismertetném az Elnök választás eredményét: 

 

Kovács Pétert 20 igen és 0 nem arányban a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökévé választották. 

 

Engedd meg, hogy gratuláljak! Elnökségi tagi szavazásokra is 20 leadott szavazólap volt név sorrendbe 

haladnék.  
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Antal Kinga Kincső esetében 19 igen 1 nem 

 

Kocsis Petronella 20 igen 

 

Molnár Janka Sára 18 igen 2 nem 

 

Simon Ádám 20 igen 

 

Szabó Bálint 18 igen 2 nem 

 

Turi Ádám pedig 19 igen 1 nem arányban a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökségi tagjává lett választva. 

Gratulálok. 

 

 

c, Alelnök választása 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Engedjétek meg, hogy én is gratuláljak mindenkinek, először is megválasztott és január elsejével mandátumba 

lépő elnök úrnak akinek kitartást, jó munkát kívánok. Természetesen gratulálok minden ma megválasztott 

elnökségi tagnak is. Abban maradtunk Lacival, hogy mivel ennyire időben vagyunk még az alelnök jelölti 

szavazást is letudjuk bonyolítani a következő néhány percben az ebéd előtt. Felkérném megválasztott elnök 

urat, hogy nevezze meg ki az a 2 személy akivel az elkövetkezendő időszakban alelnökként számolna. 

 

Kovács Péter: 

 

Először is engedjétek meg, hogy ezúton is megköszönjem a bizalmat, amit belém illetve ebbe a csapatba 

fektettetek. Igyekszünk ezt meghálálni, azt gondolom, hogy nem árulok zsákbamacskát akkor amikor a 2 

alelnök jelöltemet megnevezem, hárman ültünk ennél az asztalnál akikkel az elmúlt 2 esztendőben belülről és 

közelről láttuk a szervezet működését. Hárman ültünk át az első sorba mert újraindultunk, ennek fényében 

nevezném meg a két jelöltemet. Turi Ádámot és Szabó Bálintot szeretném felkérni alelnöki tisztségre. 

Köszönöm szépen. 

 

Nemes László: 

 

Újra a technikai részét ismertetném a Felügyelőbizottságnak, újra ide kell fáradnotok, hogy megkapjátok a 

szavazólapot. A szavazólapra rá kell írnotok a 2 alelnök jelölt nevét Szabó Bálint és Turi Ádám, Igennel vagy 

Nemmel szavazhattok. Érvénytelen ha nem a jelöltek nevei szerepelnek rajta, vagy ha az igent és nemet is 

bekarikázzátok, érvényes a szavazás ha több mint  11-en vesztek részt rajta.  Amennyiben ez nem így történik 

akkor a megválasztott elnöknek a megválasztott elnökségből egy másik embert kell jelölnie. Van-e kérdés? Ha 

nincs, jó szavazást kívánok. Kérjük egyértelműen írjátok le tehát Turi Ádám és Szabó Bálint. A szavazó doboz 

továbbra is az elnöki asztalnál van. 

 

- Szavazás - 

 

Nemes László: 

 

Meglettek az eredmények, két névre érkezett szavazat 

 

Szabó Bálint 18 igen 2 nem, 
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Turi Ádám 19 igen 1 nem arányban a Nemzeti Ifjúsági Tanács alelnökei. Gratulálok és jó munkát kívánok. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Gratulálok én is a megválasztott alelnök uraknak, nincs más hátra mint hogy elrendeljem az ebédszünetet. 

Mindenkinek jó étvágyat kívánok! Laci még szót kér. 

 

Nemes László: 

 

A mandátumokat beszedtük. Legkésőbb 14:00-kor folytatjuk az az 13:50-től feltudjátok venni a mandátumokat 

és újra kell a határozatképességet vizsgálnunk. 

 

 

- Ebédszünet - 

 

Nemes László: 

 

Üdvözlök ismét mindenkit nagyon remélem hogy mindenki egészségesen és mértékletesen étkezett. 

Szeretnélek megkérni titeket, hogy akinél zöld mandátummal rendelkező lap van emelje fel egy mandátum 

ellenőrzésre, 17 szavazattal határozatképesek vagyunk. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Mielőtt folytatnánk, megkérni a FEB-et, hogy számolja újra a mandátumokat.  

 

Nemes László: 

 

Immár 18 mandátum van jelen a teremben. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Nagyon köszönöm menjünk is tovább a 4. napirendi pontunkra. 

 

4.      Döntés a Nonprofit Kft létrehozásával kapcsolatos kérdésekről 

  

Hegedüs Zoltán: 

 

Kérlek Dóri vetítsük ki az anyagot. Ezt már láthattátok, viszonylag hosszú ideje tartü és transzparensen 

működő folyamat volt, amelybe mindenkinek volt lehetősége bekapcsolódni és véleményezni magának a 

Nonprofit Kft-nek a létrehozását. Megvitattuk a Tanácsadó testület ülésén, 2 tagszervezeti fórumnak a keretei 

között, illetve mindenkinek volt lehetősége elmondani a véleményét. Már a legutóbbi Küldöttgyűlésen is volt 

szó a Nonprofit Kft-ről, sőt korábban is. Az alapvető elképzelés az az, hogy a szervezetnek a szolgáltató lába 

és részei átkerüljenek egy Nonprofit Kft-be ezzel is tehermentesítve a mindenkori elnökséget, mivel jól 

láthatóan megszaporodtak azok a folyamatok, témák, képviseleti ügyek melyekkel a mindenkori NIT-nek 

foglalkozni-a kell. Mivel a tagszervezetek részéről is egyértelmű volt a támogatottsága ezért úgy gondoltuk, 

hogy ezen a ponton hasznos lenne ha ez létrejönne. Ami a tevékenységeket illeti ezeket úgy képzeltük el, hogy 

lépésről-lépésre építjük fel. Nem arról van szó, hogy egyszerre elindulunk sok irányba, hanem folyamatosan 

bővülne. A legelső láb, ami kialakításra kerülne az egy képzési rendszer lenne amelyen belül a legelsőnek a 

koncepciója kidolgozásra került. Ez egy kifejezetten a fiatalokkal foglalkozó ifjúsági szakemberekre fókuszáló 

képzés lenne. Emellé különböző újabb képzések jöhetnének be. Nyilván a távlati tervekben szerepel az, hogy 

a NIT-nek a szolgáltatási rendszere átkerülne a Nonprofit Kft-be piackutatások és egyéb külsős megbízások 
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amelyek segítenék azt, hogy a Nonprofit kft is hozzá tudjon járulni ahhoz, hogy a NIT-nek a gazdálkodása 

még több lábon álljon. Ezúton is köszönöm mindenkinek aki hozzájárult ehhez a folyamathoz, véleményt 

nyilvánított. Felteszem van-e bárkinek kérdése a Nonprofit Kft-nek a létrehozásával kapcsolatban? 

 

Amennyiben nincs, van egy másik dokumentum, előkészítettük a Nonprofit Kft-nek az Alapító okiratát, NIT 

a Fiatalokért Nonprofit Kft néven, nem tudom Misi van-e bármi amivel ezt kiegészítenéd? Rendben, itt a 

személyi kérdéseket illetően a belső egyeztetések nyomán, ami az ügyvezető személyét illeti az egész 

folyamatnak az előkészítését Papp Zoltán korábbi gazdasági ügyekért felelős elnökségi tagunk koordinálta és 

a Zoli lenne az aki ezt az első évben vállalná, hogy ügyvezető igazgatóként viszi. Illetve egy három fős 

felügyelőbiztottság lenne az akik, ennek a munkáját ellenőrzi amelynek összetétele úgy állna fel, hogy mint 

Djogni Joel Ségnon leköszönő elnökségi tag itt maradna, mint FEB tag, nyilván egy korábbi FEB tagunkat 

Kósa András Csabát is felkértük abban, hogy segítse ennek a működését és hogy a FEB mindenen és 

mindenhol rajta tartsa a szemét ezért a harmadik tagja Hegedűs Imre lenne. Van-e bármilyen kérdés hozzájuk? 

Rendben, én azt hiszem szavazhatunk is. 

 

Ki az, aki támogatja hogy létrejöjjön a NIT a Fiatalokért Nonprofit Kft? 

A Küldöttgyűlés elfogadta, hogy létrejöjjön a NIT a Fiatalokért Nonprofit Kft. 

18 igen, 0 tartózkodik, 0 nem 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangú. 

Hegedüs Zoltán: 

Mivel Misi itt van velünk és éberen figyel jelezte, hogy meg kell hoznunk még egy határozatot, miszerint a 

Küldöttgyűlés felhatalmazza a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség elnökét, hogy a NIT a Fiatalokért Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság nyilvántartásba vétele érdekében az illetékes cégbíróságnál eljáron, egyúttal a 

nyilvántartásba vételhez szükséges valamennyi nyilatkozatot megtegyen, döntést meghozzon. 

Ki az, aki tudja ezt a határozatot támogatni? 

A Küldöttgyűlés elfogadta, a határozatot. 

18 igen, 0 tartózkodik, 0 nem 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangú. 

Hegedüs Zoltán: 

Köszönöm szépen és ezennel létrehoztuk a NIT a Fiatalokért Nonprofit Kft-t. Jó munkát. mehetünk is tovább. 

5.      Alapszabály módosítás 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Magát a módosítást illetve az előterjesztést láthattátok, alapvetően csak azokon a pontokon változna amelyek 

a Nonprofit Kft létrehozása miatt kerülnek bele, ebből a legelső a 6. oldalon van a négyes pont itt egészül ki 

egy ponttal, hogy döntés a szövetségben működő gazdálkodási társaság vagy szervezet létrehozásáról. 

Következő módosítás az 13. oldalon a 46-os pont, illetve a 16. oldalon az elnök feladataihoz bekerül egy újabb 

pont mégpedig az, hogy gyakorolja a Szövetség hatáskörében működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó 

szervezetekben a tulajdonosi jogokat, ez a harmadik és értelemszerűen ahogy látjátok automatikusan változik 
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ennek az oldalnak az alja mégpedig a Szövetség elnöke a Fiatalok a Városért Egyesület Kisvárda helyett a 

Kultúrműhely Alapítvány veszi át a NIT elnökségét és nyilván a kijelölt képviselőnek a személye is változik. 

Van-e bárkinek bármilyen kérdése? 

 

 

Ki az, aki tudja támogatni az Alapszabály módosítást? 

A Küldöttgyűlés elfogadta, az Alapszabály módosítást. 

18 igen, 0 tartózkodik, 0 nem 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangú. 

Hegedüs Zoltán: 

 

Köszönöm szépen. Mehetünk is tovább a 6. napirendi pontunkra, Tájékoztató a 2021. évi pénzügyekről. 

 

 

6.      Tájékoztató a 2021. évi pénzügyekről 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Gyorsan végig mennénk ezeken tételesen, 2020-as évről volt egy 18.600.000 forintos maradványunk. A 2021-

es évnek a bevételei az alábbiak szerint alakultak, Miniszterelnökségtől 13.000.000 Forint, Családokért Felelős 

Tárca Nélküli Minisztériumtól 10.000.000, Nemzeti Tehetség Program 10.000.000, Nemzeti Együttműködési 

Alap 2.800.000 Forint, Szólj Bele projekt 7.5000.000 Ft itt annyi megjegyzést tennék, hogy ez a forrás még 

nem érkezett meg, ami egy közvetlen brüsszeli finanszírozású pályázat, melyben arról van szó, hogy a 

december 31-ig tartó pályázatban még december 4-én sem kaptunk hivatalos tájékoztatást arról, hogy 

egyébként megkapjuk a pénzt. Nyilván egyedüli pályázóként nem lesz ezzel gond ellenben nem csak nálunk 

hanem az összes Youth Council-nál ugyanígy van Európa szerte. Ilyen szempontból kellemetlen a helyzet, 

hogy gyakorlatilag 7.000.000 Forint van ebben a pályázatban beragadva és ha abból indulunk ki, hogy most 

van a beadása a következőnek ami majd 3 évre szól akkor nagy valószínűség szerint az sem fog nyárra 

megérkezni. Azzal számolunk a Faragó Dóri által kapott információk alapján, hogy valószínűleg március - 

áprilisban érkezhet meg ez a pénz, szerencsére ez a szervezet működését nem befolyásolja, nyilván cashflow 

szempontjából vagyunk annyira stabilak, hogy ez ne jelentsen problémát, Városi Civil alapból 4.000.000 

forintot, volt 2 Szolidaritási pályázat, volt 2 utófinanszírozás, van egy Ifjúsági csere, tagdíjakból jelen 

pillanatban - de ez már tegnap óta szintén változott - 1.420.000 Forint érkezett be. Illetve egyéb bevételeknél 

vállalkozói tevékenységből származott 500.000 forintnyi bevétele a szervezetnek.  

 

Kiadások: láthatjátok a különböző személyi jellegű kiadásokat, vezetőségi tagok megbízási díjai közel 

4.000.000 Ft volt, titkárságvezető éves bére 3.894.000, kommunikációs vezető 2.900.000 Ft, Szólj Bele 

projektvezető éves bére 2.400.000 és a gyakornokok díjazása volt 472.439 Ft. A különböző rendezvényeknek 

a költségei nagyságrendileg 13.500.000 forintos összeg, közösségképzők szállás, étkezés, tréneri díja, 

szabadegyetemnél ugyanez, Szólj bele zárókonferencia, országos vitasorozat, illetve a küldöttgyűlések 

költségei. Projektek megvalósításához kapcsolódó költségek közel 10.000.000 Forint a Közéleti 

Mentorprogram, Szólj Bele projekt, Lépj Fel, Fenntarthatósági illetve az Építsd fel projektnek a különböző 

költségei és a szolidaritási pályázatokból 2.700.000 Forint került elköltésre eddig. Az egyik az most le is zárul 

a másiknál pedig március végéig kértük a hosszabítást. Működéssel és szakmai feladatokkal összefüggő 

költségek egyéb kommunikációs költségek, kiadványok, honlapok, fotózás, promóciós ajándékok, 

szolgáltatási rendszer költségei, kiküldetések, rezsi jellegű kiadások, könyvelés egyéb szoltálgatások, Y.Z 

folyóiart, Youth forum tagdíja illetve az eszközbeszerzések és akkor mindennek nyomán 35.600.000 Forint 
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lenne az amit átviszünk a következő évre. Van-e bárkinek bármilyen kérdése? Amennyiben nincs akkor 

mehetünk is tovább. 

 

 

 

7.      2022. évi költségvetés elfogadása 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Itt láthatjátok a 2022. évi tervezett költségvetést. Ahogy említettem egy 35.600.000 forintos maradvánnyal 

számol maga a költségvetés. A 2022-es bevételeket illetően a Miniszterelnökség részéről nagyságrendileg egy 

10.000.000 forintos támogatással számolunk ugyanez igaz a Családokért Felelős Tárca Nélküli 

Minisztériumra, az NTP-nél bízunk abban, hogy ismét rendelkezésre áll ez az összeg illetve egyéb hazai 

pályázatok NKA, NEA és egyebek kapcsán közel 10.000.000 forintos bevétellel számolunk. A Szólj Bele 

projektnél azért szerepel egy 25.000.000 forintos tétel, mert a következő évben ez egy 3 éves ciklus lesz. Egyéb 

nemzetközi pályázatok esetében nagyságrendileg 25.000.000 Ft van bekalkulálva. A Lépj Fel-nél lesz egy 

nagyjából 2.000.000 forintos utófinanszírozás, a Szólj belénél szintén. Tagdíjaknál 3.200.000 forinttal 

számolunk és hát nyilván az egyéb bevételek esetében bízunk abban, hogy a különböző vállalkozói 

tevékenységek azok a jövő évben nagyságrendileg egy 3.000.000 forintos bevételt biztosítani fognak a 

szervezet számára.  

 

Kiadások: ugye a személyi jellegű kiadásokat láthatjátok egy közel 20.000.000 forintos tétellel, a vezetőségi 

tagoknál minimálisan emelnénk a megbízási díjakat, az elnök esetében maradna a 100.000 forint, alelnökök 

esetében 50.000-ről 60.000 forintra nőne, az elnökségi tagoknál pedig 25.000 forintról 30.000 forintra nőne a 

havi összeg. A titkárságvezető éves bérében nincs változás, kommunikációs vezetőnél sincs, Szólj bele 

projektvezetőnél sincs a gyakornokoknál azért látható nagyobb összeg mert a következő csapat úgy tervez, 

hogy kétszer hirdeti meg a programot. Szerepel egy kabinetvezető éves bére, aki nyilván az az ember lesz 

akiről Peti a bemutatkozójában beszélt. Rendezvényekhez kapcsolódó költségek, közösségképzők, 

szabadegyetem, szakmai konferenciák, szólj bele félidős konferencia, vitasorozat, lépj fel megyei ifjúsági 

napjai, zárókonferenciája, illetve küldöttgyűlések költségei és a szintén Peti által említett éves tagszervezeti 

fórumok költségei. A projektekhez kapcsolódó költségek: a Közéleti Mentorprogram láthatjátok nagyjából 

6.000.000 forinttal szerepel, szólj bele projekt, lépj fel egyéb költségei, a fenntarthatósági események, építsd 

fel projekt illetve itt még szerepelt egy KA2 projekt megvalósításának a költségei. Működéssel és szakmai 

programokkal összefüggő költségek, kommunikációs kiadvány, honlapfenntartás, fotózás, szolgáltatási 

rendszer, megyei működés költségei. Kiküldetések költségei, rezsi jellegű kiadások, könyvelés, megbízási 

díjak, egyéb szolgáltatások, folyóirat. Fontos, hogy elkészülhessen a jövő évben egy kötet, ami a Nemzeti 

Ifjúsági Tanácsnak az első évtizedét dolgozza fel. Szerepel a Youth Forum tagdíj mint az egyik leghasznosabb 

befektetés, amit a szervezet kifizet illetve az eszközbeszerzések. Látható, hogy nagyjából 92.000.000 forintos 

bevételek szerepelnek ebből 39.000.000 Gorint lenne elkülönítve a 2023-as továbbfutó projektekre és a tartalék 

az nagyjából 5.500.000 Forint lenne. Van-e bárkinek kérdése? Úgy látom, hogy nincs. 

 

Ki az, aki el tudja fogadni ebben a formában a 2022. évi Költségvetést? 

A Küldöttgyűlés elfogadta, a 2022. évi Költségvetést. 

18 igen, 0 tartózkodik, 0 nem. 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangú. 
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8.      Döntés beérkezett tagfelvételi kérelmekről  

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Átadnám a szót a FEB elnökének Nemes Lacinak. 

 

Nemes László: 

 

Köszönöm a szót. Négy kérelem érkezett be, a FEB ellenőrizte ezeket a szervezeteket, mindegyik szervezet 

küldött jelentkezési lapot, mindegyik szervezetnek láttuk aláírási címpéldányát, vagy az OBH oldaláról 

kinyomtatott hitelesített összefoglaló táblázatát. Ahogy a FEB beszámolóban jeleztem volt egy kérdéskör mely 

felmerült és majd a Küldöttgyűlésre bízzuk ezt.  Két tagszervezet nem rendelkezik a tagfelvételi szabályzatban 

rögzített éves bevételi szinttel innentől kezdve a Küldöttgyűlés dönthet erről. De erről elnök úr bővebben tud 

beszélni. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Így van 4 tagfelvételi kérelmünk érkezett be, továbbítottuk számukra a lehetőséget hogy megjelenjenek az 

ülésen. Senki nem élt vele. Baranya megyei szervezetekről van szó úgyhogy én megkérdezném a delegáltunkat 

Ferit, hogy esetleg ő ismeri-e a 4 szervezet egyikét és ha igen mond-e nekünk pár szót róluk. 

 

Kovács Ferenc: 

 

Nem tudok. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Mivel az asztalnál is ül egy baranya megyei megadnám a lehetőséget Petinek, hogy mondjon pár szót. 

 

Kovács Péter: 

 

Köszönöm a lehetőséget, szeretném jelezni, hogy a 4 szervezetből én kettőnek a tevékenységével találkoztam 

eddig. A Dosta Sas klasszikus roma érdekképviseleti tevékenységet folytat helyben. A másik szervezet akinek 

találkoztam a tevékenységével az pedig a Magyarországi Németek Pécs Baranyai köre. Róluk azt kell tudni - 

volt olyan megye ahol hosszabb beszélgetést folytattunk erről - hogy ők nem csak ifjúsági tevékenységet 

folytatnak hanem klasszikus német nemzetiségi identitás megőrző tevékenységet is. Emellett a két szervezet 

mellett szólalnék fel pozitív jelleggel. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Rendben én annyi kiegészítést tennék, hogy 4 tagjelentkező közül 2 nem felel meg a tagfelvételi 

kritériumoknak. A Pannónia Egyesület illetve a Tegyünk Együtt Jót Egyesület éves bevétele nem éri el az 

500.000 forintot ebben az értelemben nem felelnek meg, ellenben abban maradtunk FEB elnök úrral, hogy 

nyilván felterjeztjük a beérkezett tagfelvételi kérelmeket. 

 

 

Ki az, aki támogatja a Dosta Sas Egyesület tagfelvételét? 

A Küldöttgyűlés elfogadta, a Dosta Sas Egyesület tagfelvételét. 

18 igen, 0 tartózkodik, 0 nem 
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Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangú. 

 

Ki az, aki támogatja a Magyarországi Németek Pécs Baranyai köre nevű szervezet tagfelvételét? 

A Küldöttgyűlés elfogadta, a Magyarországi Németek Pécs Baranyai köre nevű szervezet tagfelvételét. 

16 igen, 1 tartózkodik, 1 nem. 

 

Ki az, aki támogatja a Pannónia Egyesület tagfelvételét? 

A Küldöttgyűlés nem fogadta el, a Pannónia Egyesület tagfelvételét. 

2 igen, 6 tartózkodik, 10 nem. 

 

Ki az, aki támogatja a Tegyünk Együtt Jót Egyesület tagfelvételét? 

A Küldöttgyűlés nem fogadta el, a Tegyünk Együtt Jót Egyesület tagfelvételét. 

2 igen, 7 tartózkodik, 9 nem 

 

Nemes László: 

Mivel új információ is elhangzott ezen egyesületek értesítése kapcsán foglaljuk bele, hogy nem érték el a 

minimális bevételi kört.  

Hegedüs Zoltán: 

Megállapítom, hogy a Nemzeti Ifjúsági Tanács 2021 december 5-el 105 tagszervezettel fogja folytatni 

működését. Elérkeztünk az egyebek napirendi pontokhoz, Joelnek biztosan lesz egyebe. 

 

9.      Egyebek 

 

Djogni Joel Ségnon: 

Ha megengeditek akkor maradok itt, illetve megkérem Dórit hogy ki tudjuk-e vetíteni az együttműködési 

megállapodást.  Röviden arról lenne szó, hogy ugye van a Roma Szakkollégiumok Egyesület ami egy normál 

szervezet ezt tömöríti mind a 11 Roma Szakkollégiumot. Mindenképp szeretnénk NIT szinten együttműködni 

velük. Ezzel kapcsolatban egy szimpátia szavazást szeretnénk, hogy látjátok-e értelmét ennek az 

együttműködésnek ha van bármilyen kérdés szívesen válaszolok. 
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Hegedüs Zoltán: 

Ha nincs kérdés, szavazásra bocsájtom. 

Ki az, aki támogatja ezt az együttműködést? 

A Küldöttgyűlés elfogadta, az együttműködést. 

18 igen, 0 tartózkodik, 0 nem 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangú. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Van-e bárkinek bármilyen egyebe az én egyebem előtt? Nekem kettő egyebem van mindenféleképpen az első 

az, hogy van itt 2 ember akitől most szeretnénk azért elköszönni mert a következő Küldöttgyűlésen már 

biztosan nem találkozunk velük az egyikük Faragó Dóri aki leköszön a Szólj Bele projektnek a 

projektmenedzseri pozicíójáról, nagyon szépen köszönöm azt az elmúlt másfél évet Dóri amit beletettél ebbe 

a projektbe. A másik személy pedig Joel, nagyon köszönöm a munkádat és azt a mérhetetlen lelkesedést és 

türelmet amivel végezted alelnöki munkádat. Mivel Franciskával less lehetőségetek továbbra is találkozni, 

ugyanis terveink szerint ő venné át az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoportjának elnökségét ezért tőle 

most nem búcsúzunk. 

 

Kovács Péter: 

 

Nyilván senki nem fog meglepődni, a leköszönő, újrainduló és újonnan megválasztott elnökségi tagokkal 

fontosnak éreztük, hogy megköszönjük két olyan embernek a munkáját, akik az elnökségi asztalnál ülnek és 

nem találkozunk velük a későbbiekben itt. Engedjétek meg, hogy mint a szervezet megválasztott elnöke 

elsőként megköszönjem Joelnek azt a jónéhány évet amennyit a szervezetbe tett. Joelt mindenki szerette és 

Joelt is szeretett mindenkit ezzel a gondolattal szeretnénk megköszönni a munkádat. Tudjuk azt, hogy elnök 

úr is nagy barátja ezeknek a plaketteknek és arra gondoltunk készítsünk neki is egy ilyet engedd meg, hogy 

ezzel a kis emlékkel köszönjük meg a hosszú, kitartó és áldozatos munkádat.  

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Köszönöm szépen. Van-e bárkinek egyebe? Ha nincs, akkor én következem néhány borzasztóan nehéz és 

érzelmekkel teli pillanattal. Annyira emocionális dolgok ezek 6 év után leköszönni úgyhogy én nagyon nagyon 

szeretném megköszönni mindenkinek aki az elmúlt 6 évben bármilyen formájában is hozzájárult ahhoz, hogy 

először mint alelnök aztán pedig mint elnök támogatott és segítettem abban hogy a lehető legjobban végezzem 

ezt a tevékenységemet. Igyekeztem mindig a tőlem telhető legtöbbet beletenni és a legjobban elvégezni ezt a 

munkát, azt gondolom ha bárkivel volt bármilyen konfliktusom az elmúlt években az csakis jobbító szándékból 

volt. Tudom sokszor nem voltam egyszerű eset vagy a legsimulékonyabb és a leglágyabb természetű vezető 

ez mind csak arról szól és mind csak azért történt, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki ebből a csapatból és 

szervezetből. Borzasztóan hálás vagyok nektek is meg az életnek is, hogy ezt a lehetőséget megadta nekem és 

hogy ebben az elmúlt néhány évben ezt a szervezetet vezethettem, fejlődhettem emberként, vezetőként. 

Nyilván voltak olyan döntéseim amiket utólag felülírnék vagy máshogy csinálnék de azt gondolom, hogy ezzel 

minden vezető így van amikor leköszön. De bárhova is kerüljek és menjek azt tudjátok, hogy nyilván mindig 

számíthattok rám. Akárhol is lesz ez igyekszem majd a jövőben is a Nemzeti Ifjúsági Tanács munkáját segíteni. 

Nagyon nehéz amikor az ember elképzeli ezt a pillanatot és nagyon más dolog ezt így végig ülni. Köszönöm 

szépen. Köszönöm mindenkinek az elmúlt hat évet! 
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Ezennel a Nemzeti Ifjúsági Tanács Tisztújjító Küldöttgyűlését lezárom. 

 

 

 

 

 

 

 

Hegedüs Zoltán       Kovács Dóra 

levezető elnök       jegyzőkönyvvezető 
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Gégény Péter       Fáncsi Balázs 
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